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SAKSLISTE ÅRSMØTE 23. JUNI 2020
1. Godkjenning av innkallingen og dagsorden
Valg av referent, ordstyrer og 2 personer til å underskrive protokollen

2. Årsberetning og regnskap

3. Fastsettelse av kontingent
Styret foreslår følgende kontingenter for 2020:
Medlemstype

Kontingent

Seniorer (alle over 19 år)

kr. 2.100,-

Yngre juniorer 6-12 år:

kr. 750,-

Eldre juniorer 13-19 år

kr. 1.150,-

Studenter *)

kr. 1.200,-

Familier **)

kr. 3.350,- for hovedmedlem + kr. 125,- for
hvert ytterlig medlem

Passive

kr. 200,-

*) opp til 25 år med gyldig studentbevis
**) Forutsetning for familiemedlemskap er maksimalt 2 voksne medlemmer og at
alle familiemedlemmene har samme adresse.

4. Budsjett 2020

5. Valg av styre, komitéer og utvalg
Valgkomitéen innstiller følgende:
5.1 Styret
Følgende styremedlemmer er på valg:

Velges til årsmøtet i

Styrets leder

Per Henrik Hovelsrud

2022

Kasserer

Bjørn Syversen

Avgår

Sekretær

Kathrin Steffen

Avgår

Valgkomitéen innstiller følgende til å tre inn i styret for å erstatte avgående styremedlemmer:
Medlem

Lin Cecilie Andersen

2022

Medlem

Halvard Westre

2022

Følgende styremedlemmer er ikke på valg:

Valgt til årsmøtet i

Nestleder

Paal Olafsen

2021

Medlem

Christian Tvedt

2021

Medlem

Merethe Toft

2021

5.2 Revisorer
Følgende revisor er på valg
Revisor

Velges til årsmøtet i
Henrik Salvesen

Følgende revisor er ikke på valg
Revisor

2022
Valgt til årsmøtet i

Josip Poljcic

2021

5.3 Valgkomité
Leder

Andreas With Dahle

Medlem

Bjørn Syversen

Medlem

Lance Morgas

Varamedlem

Gudmund Westre

5.4 Representanter til ting
Styret er ansvarlig for å velge representanter til ting i henhold til Grefsen tennisklubbs
vedtekter

5.5 Komitéer og utvalg
Grefsen tennisklubb skal i henhold til klubbens vedtekter ha følgende stående komitéer
og utvalg:
-

Valgkomité

-

Sportslig utvalg

-

Anleggskomité

For øvrige komiteer og utvalg, skal Styret i henhold til klubbens vedtekter være ansvarlig
for å tilsette, omorganisere og avvikle disse utfra de behov klubben til en hver tid måtte
ha for å støtte daglig drift og prosjekter på en optimal måte. Styret skal videre være
ansvarlig for å tilsette ledere av de enkelte komiteer og utvalg.
Utover de stående komitéene har klubben følgende komitéer med fokus på å løfte det
sportslige og sosiale tilbudet i klubben på tvers av medlemsmassen:
-

ROGY-komité (ansvar for barn i ROGY-serien, 6-16 år og ungdom opp til 19 år)

-

Seniorkomité (ansvar for den voksne medlemsmassen fra 20 år til veteran)

I tillegg har klubben en prosjektkomité relatert til etableringen av ny tennishall.

6. Eventuelt

